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إدارة األعمال والعلم  في كليّة C502القاعة  على جوزيف الفضل إطالق اسمكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، في حفل 

ومدقّق حسابات  "الشرق األوسط  Deloitte"تاديلو"ة مؤّسسالسابق لالعاّم المدير وهو اإلدارّي في جامعة القّديس يوسف، 

 .2021حزيران )يونيو(  15مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، في  –جامعة القّديس يوسف 

 

 العزيز جو الفضل،

 حضرة عميد كليّة إدارة األعمال والعلم اإلدارّي،

 ،Deloitte  "تاديلو"ة مؤّسسةة أسر

 األصدقاء األعّزاء،

 

 Deloitte مؤّسسة "ديلوات" ةأفراد أسرأقول نحن، و، أردنا، هذا المساء. لكن عامّ  بشكل   المفاجآت نا في الجامعة، ال نحبّ صحيح أنّ 

 نا، أعني صديقلفتةيريد هذه الل، باسم شخص لم يكن 502ة الشهيرة قاعهذه ال سميةهذه المفاجأة، تنقوم بة الجامعة، أردنا أن أسرو

بلدنا والشرق األوسط، كان من في للعديد من الشركات والقتصاد  أسداهاأربعين خدمة مخلصة  حوالى جو الفضل. بعد اجميع  

ا عميد الكليّ  كاسمك، أنت رائد األعمال، ولكنّ بة قاعص هذه الخص  ن  ا، عزيزي جو، أن الطبيعي جد    1979عام في الة السابق أيض 

 دائمة.ها عودة نّ إال أتك، ة إلى كليّ عودة مستحقّ لها لماجستير في التمويل. إنّ ل 1981 عامفي الو جازةلإل

ا تحسين خدمات ال، المحترف الذي يتعيّ كفوءاليقظ وال المهنيّ أنت وأصبحت الصديق.  هنيّ ، أنت المليّ إبالنسبة  ة مؤّسسن عليه دائم 

رف عن اوالمع اتالمحترف الذي تراكمت لديه الكثير من الخبر إنّك المهنيّ  ة.واستقامته ووضوح أوضاعه الماليّ  ،لصالح العميل

هذا كمستشار  هذا مارسته بأخالق ولطف. كلّ  رين لمستقبل األسواق. كلّ أصبح أحد الرؤساء المفكّ فحالة اقتصادات الشرق األوسط 

 فائدة نهجك. على أنا شاهدوة. مؤّسسم التقدّ  حول فّكر فيهحول ما ت والشفويّ  الكتابيّ  نقلمع التركيز على ال ،دجيّ 

ى ة، حتّ دائم، وابتسامتك الالتي تعطيها دةوالنصائح الجيّ  حّس اإلصغاء الذي تتمتّع به لطالما قدّرت  ا أنا شخصي   .ا الصديقيض  أنت أ

ا االعتماد على نص كان ه، أنّ عمق أعماقيفي أسوأ األوقات في الحياة. كنت أعلم، في  . ظرفيّ حك الحكيمة وحكمك الائيمكنني دائم 

ا اليوم ،  HDF مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" ومجلس إدارة Fondation USJس إدارة  منك االنضمام إلى مجل ، طلبت  أيض 

ا. ك جاهز ومستعدّ نّ أ جابةد في اإللم تتردّ و  دائم 

د ا بعض جملك التي ستبقى محفورة جيّ  ذكرأن أ نا في مجال الذاكرة، أودّ المحترف والصديق وبما أنّ المهنّي ك في يأحيّ  إذليوم، ا

 وطنال امثل هذ إلى التاريخ لتقول إنّ  ميات لبنان المقبلة، استندت إجابتكعن تحدّ  صحافيّاتال ىحدإك تعندما سأللألجيال القادمة. 

ة، كان ة ومفهوم التجارة الخارجيّ ومنذ زمن الفينيقيين الذين اخترعوا األبجديّ  ،التاريخ : "على مرّ  كملللفشل. أقتبس  اليس مستعدّ 

الحديث، ع رف باسم سويسرا الشرق األوسط،  هتاريخ فترة من الزمن منخالل ته. في جغرافيّ  ينزللبنان حضور واعتراف مميّ 

 إلى ،ةاألجنبيّ  اتلالستثمار كان ،واألمنيّ  وفترات عدم االستقرار السياسيّ  رقة في منطقة الشولكن بسبب الصراعات الجيوسياسيّ 

 الناس،:  مهتقدّ  وفريد   مختلف   ء  شي لبيروت كان لطالما ذلك، ومع. لبنان عبر أو لبنان في ةالتجاريّ  األعمال على تأثير ما، حدّ 

ين الذين ساهموا في التعليم رَسلمالالمبادرات، إلخ. لسنوات عديدة كانت البالد مركز جذب و، أس المال البشريّ رو ة،الحريّ و

، ويعود الحضور 150بعيدها الـ  التي احتفلت للتوّ ة في بيروت، ركيّ يأن أستشهد، على سبيل المثال، بالجامعة األم العالي. أودّ 

ا 140ات إلى ين من خالل الجامعة والكليّ لليسوعيّ  يّ ربوالت ا رئيسي  خلت عام  ا للمواهب والمهارات المنتشرة . أصبح لبنان مصدر 

ا أساسي   ة. أعطى التعليم الموارد الطبيعيّ ق إلى البالد في غياب الذي يتدفّ  ا للدخل األجنبيّ في المنطقة ، وبالتالي أصبح مصدر 

ة وميزة في نشر المواهب في منطقة الخليج وأفريقيا، وقد وصل العديد من اللبنانيين إلى ة قويّ للبالد ميزة تنافسيّ  ع الثقافيّ والتنوّ 

ا ملحوظ ا. لكة وحقّ مناصب قياديّ  مواهب والمهارات إلى في تصدير ال لبنان في لعب دور رئيسيّ  هذه األسباب، سيستمرّ  لّ قوا نجاح 

ا الكثير من الفرص ومستقبال  أفضل مّما يفّسر الهجرة المكثّفة نحو الغرب، نحو بالد  المنطقة وخارجها. نحن كلبنانيّين، ننتظر دوم 

ة ، وخاصّ يّ الشتات اللبنان يستمرّ بشكل  عاّم،  مثل أوروبا، وكندا، وجنوب أميركا، والواليات المتّحدة األميركيّة على سبيل المثال.

دعم العائالت واألقارب، األمر الذي كان له دور كبير في االستقرار بمع البلد،  روابطن، في الحفاظ على الان الماضيالجيال

الذي ال جدال ومن االلتزام العالي . بسبب هذا المستوى التجارّي الحالّي في البلد نموذجالكبير في استدامة  وساهم بشكل   االجتماعيّ 

يعرف أبد ا  ه لمما كلمات مكتوبة في تاريخ بلد عرف المجاعة لكنّ لبنان ال يمكن أن يفشل". كلمات أمل، إنّ  ا أنّ أعتقد شخصي  فيه، 

 الموت.
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ا،  تعزيز الشفافية  : "إنّ كنت تقول نا. حوليّات كليّتل في أن ي سج   ل حول الشفافية والفساد، والذي يستحقّ إلى هذا التأمّ  فلنصغ  أخير 

 ب وضع السياسات واإلجراءات الالزمةم االقتصاد، يتطلّ تقدّ من أجل ا ومحاربة الفساد، وهو هدف ويجب أن يكون هدف ا استراتيجي  

 مسؤولين مع حّق التمّكن باألدواتاألشخاص  علجة، وجيّدالسلطة النموذج   عليها معالطابع الرسميّ والمطلوبة مسبق ا وإضفاء 

وحوار بين القطاع  حقيقيّ ي إلى تفاعل يؤدّ هذا األمر ، باإلضافة إلى تطبيق االنضباط في التنفيذ. ؤوليّةالمناسبة لقياس األداء والمس

نحن، وضع يرى فيه الجمهور فوائد ملموسة في الخدمات التي يدفع مقابلها.  التوّصل إلىاستعادة الثقة ومن أجل واإلدارة  الخاصّ 

ة وقيم الشركة. هذه القدوة من خالل إجراءات صارمة للمعايير األخالقيّ عن طريق في تعزيز أفضل الممارسات  نساهم ة،مؤّسسك

مرور الوقت. في عالم مع ة لمحاربة الفساد وتحسين الشفافية العوامل، التي يجب أن تكون على جدول أعمال الحكومة، أساسيّ 

ة لجذب األساسيّ  شروطمن ال ات العملمكافحة الفساد وتعزيز أخالقيّ لّق بالشفافية وفي ما يتعبلد تحسين ترتيب  دّ عَ اليوم، ي  

ة والنزاهة في والمصداقيّ  ،ةنواصل تعزيز الشفافية في التقارير الماليّ نحن . من جانبنا، األجنبيّ  ورأس المال ةاألجنبيّ  اتاالستثمار

ل الشفافية ومحاربة الفساد . تشكّ واالجتماعيّ  ضرورية لالستقرار الماليّ  هاتسيير األعمال، وتعمل هذه العناصر جميع ا في وئام ألنّ 

ة، وتطبيق االنضباط في السوق وصياغة ة في المناهج الدراسيّ ة حول الحقوق والواجبات المدنيّ التعليميّ  ثقافة تبدأ بإدخال الموادّ 

الشركة بناء  على أفضل الممارسات ومعارضة أي نشاط مون على تعزيز قيم أدوات لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. نحن مصمّ 

خذ الجميع . عندما يتّ أو المجتمع بشكل عامّ  في التعامل مع القطاع العامّ  ةو / أو غير أخالقيّ  ليس فيها مصداقيّة يّاتي سلوكمثل تبنّ 

 اتخدملد ع منه أن يعمل كمزّو  ق  توَ وي   القطاع العامّ ر إلى من المخالفات. ي نظَ  ن الشفافية لصالح الحدّ يحسّ  هذاالفساد، ف ضدّ  صلب اموقف ا 

ه مصحوب نحو الشفافية في إدارة األعمال. كما أنّ  مسيرةب تقييمه وفق ا لذلك على أساس األداء. هذا يتطلّ  للمجتمع ويتمّ  ةلمفض  

ة، لجعلها أكثر كفاءة وفعاليّ  هاوتحديث هاوإصالحاإلدارة باإلضافة إلى إعادة هيكلة  ،ة من أعلى التسلسل الهرميّ بالتزام ورسالة قويّ 

 ده قادة البالد.هو الهدف الذي حدّ هذا و


